Satelitní přijímač

TechniSat DIGIT ISIO STC, 4K Ultra HD

TechniSat DIGIT ISIO STC je multitunerový přijímač s podporou příjmu 4K Ultra HD a přehrávání
UHD/4K souborů ze sítě, nebo USB zařízení. DIGIT ISIO STC podporuje standardy HDMI 2.0,
HDCP 2.2 a H.265/HEVC. UHD obsah je možné zobrazit na vhodných UHD zobrazovačích.
Jedná se o vysoce kvalitní a spolehlivý přijímač s jednoduchou obsluhou a brilantním obrazem i
zvukem. Přehledné české menu.
Hlavní vlastnosti přijímače
- podpora 4K Ultra HD rozlišení
- funkce UHD / 4K Upscaling - přepočítání obrazu
- 3x dvojitý tuner DVB-S2, DVB-C a DVB-T/DVB-T2 (H.265/HEVC)
- 1x slot CI+
- čtečka pameťových karet SD / MMC
- ISIO internetové funkce
- HbbTV - hybridní televize
- WIFI - integrovaný modul WLAN
- SFI Plus - rozšířená verze elektronického programového průvodce
- DVR Ready - možnost záznamů pořadů na USB nebo NAS
- TimeShift - funkce časového posunu záznamu
- střihové funkce záznamu pořadů
- MyTechniSat App - ovladání přijímače přes smartphone nebo tablet
- MyTechniSat multiplay App - přístup k filmům a fotografiím z tabletu
- podpora internetových rádií
- multimediální přehrávač – video, hudba, fotky
- funkce PIP - obraz v obraze
- podpora Plug and Play (UPnP) zařízení
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- podpora HTML5
- podpora DVB-T2 H.265/HEVC
- podpora Full HD rozlišení
- podpora funkce FastScan
- rádio - příjem volných digitálních rozhlasových programů
- TechniMatic - bezplatná aktualizace software přijímače
- AutoInstall - automatický průvodce prvotním nastavením přijímače
- TechniFamily - ochrana uživatelských profilů heslem
- podpora TechniRouter (UNICABLE)
- HDMI 2.0
- USB 3.0
- spotřeba v provozu 13,5W
- spotřeba max. 23,2W
Příjem programů
Přijímač TechniSat DIGIT ISIO STC podporuje příjem televizních programů z pozemních
vysílačů, satelitu i prostřednictvím kabelové sítě. Proto je osazen DVB-T2 (H.265/HEVC), DVBS2 a DVB-C twin tunery.
Příjem českých a slovenských programů nabídek Skylink, freeSAT by UPC Direct je dostupný po
vložení dekódovacího modulu TechniSat Irdeto a příslušné dekódovací karty.
Díky třem dvojitým tunerům pro příjem TV a Rádia ze satelitu, pozemních vysílačů a kabelové
sítě si můžete dopřát maximální svobodu příjmu. Navíc (s ohledem na místní podmínky) je díky
tomu možné jeden program sledovat a jiný ve stejný čas nahrávat.
Programová nabídka satelitní televize Skylink, freeSAT (UPC) a Digi TV
FastScan
Přijímač obsahuje také funkci FastScan pro operátora Skylink. Funkce je volitelná a je možné ji
deaktivovat během průvodce první instalací přístroje, pokud má být přijímána nabídka jiného
operátora, např. freeSAT nebo Digi TV.
4K Ultra HD
Rozlišení 4K Ultra HD (UHD) je nejnovější standard pro dokonalost obrazu. Díky podpoře norem
HDMI 2.0, HDCP 2.2 a H.265/HEVC, dokáže DIGIT ISIO STC zpracovat 4 K vysílání ze satelitu a
zobrazit ho na vhodném UHD televizoru. Kromě toho přijímač podporuje přehrávání 4 K souborů
z domácí PC sítě prostřednictvím USB 3.0.
Běžné HD pořady nepořízené ve 4K, např. nahrávky z TV, DVD, nebo Bluray si můžete také
vychutnat v Ultra rozlišení díky UHD upscalingu. Tímto přezorkováním se kvalita mnohonásobně
zvýší.
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Nabídka příjímačů s podporou 4K Ultra HD rozlišení
Připojení k internetu
TechniSat DIGIT ISIO STC lze díky integrovanému modulu WLAN připojit bez dalšího
příslušenství i bezdrátově přes Wi-Fi připojení na internet v domácí síti a využívat jako prohlížeč
libovolných webových stránek, poslouchat internetová rádia apod. Podpora HTLM5 - přístup k
YouTube nebo video-on-demand službám. Po připojení k internetu je možné využívat i příjem
hybridního vysílání HbbTV. Možnost ovládat přijímač pomocí chytrého telefonu. Pomocí Android
aplikace My TechniSat Mulitiplay se dostanete na všechny vaše filmy, hudbu a fotografie z celé
domácí sítě.
Multimédia
Díky velké síťové podpoře se z přijímače stane všestranné multimediální centrum. Přehrávejte
soubory uložené na síti, nahrávejte TV pořady a ukládejte je na úložné USB disky, nebo přímo na
NAS servery, nastavujte časovače pohodlně přes telefon i mimo domov, využívejte aplikaci ČT HbbTV, poslouchejte internetová rádia, sledujte videa na internetu, nebo sdílejte pomocí aplikace
MyTechniSat živé TV vysílání s dalšími UPnP zařízeními v síti.
Pomocí bezdrátové klávesnice TechniSat ISIO Control lze rychle a komfortně ovládat funkce
televize, rádia a internetu.
Podporované multimediální formáty a kodeky
Video: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
Kodeky: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264, H.265, DivX, VC-1
Obraz: JPEG, BMP, GIF, PNG
Audio: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, AIFF
HbbTV
Znáte již HbbTV aplikaci České televize? Stačí jen stisknout červené tlačítko a můžete využívat
služeb archivu pořadů ČT, nebo teletext nové generace. Pokud Vás televizní vysílání nebaví
můžete přes portál ISIO Live! poslouchat například internetová rádia, nebo jen tak volně brouzdat
po internetu.
Co to je a jak funguje hybridní televize HbbTV
Prodloužená záruka
Přidanou hodnotou navíc je 3 roky záruka (po registraci přístroje u výrobce).
Recenze přijímače
Podrobně o přijímači v recenzi TechniSat Digit ISIO STC 4K Ultra HD
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